
Podmínky udělení souhlasu studenta  
se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než vzdělávací činnost 

Ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách) a z informačních pokynů MŠMT pro vedení matriky studentů vyplývá rozsah a 
struktura povinně evidovaných osobních údajů studentů zapsaných do bakalářského nebo 
magisterského nebo doktorského studijního programu. Za účelem naplnění vzdělávací činnosti jsou 
tyto údaje o studentech evidovány v informačním systému STAG . Osobní údaje studenta mohou být 
rovněž užity k účelům, které VFU Brno (příslušné fakultě) slouží pro její informační či propagační 
činnost. Osobní údaje studenta pro tento uvedený účel mohou být zpracovány za uvedených 
podmínek.  

1. Souhlas jako právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje studenta, jež jsou zpracovávány pro jiné účely než je naplnění vzdělávací činnosti, např. 
pro účely dokumentační, propagační, vydávání ročenek, komunikace s absolventy po skončení studia 
aj., mohou být VFU Brno (příslušnou fakultou) zpracovávány v rozsahu a za podmínky, že student 
s jejich zpracováním souhlasí. Zpřístupněny budou pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, 
druh a doba studia, nebude-li výslovně z uděleného souhlasu vyplývat jasné vyjádření vůle zpřístupnit 
navíc i jiné osobní údaje.     
Právním základem pro zpracování je souhlas studenta. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s 
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - (dále jako „GDPR“). Souhlas musí být udělen ze strany studenta 
svobodně a nepodmíněně s tím, že je současně obeznámen s účelem zpracování.  

2. Doba, po níž budou osobní údaje zpracovávány
VFU Brno (příslušná fakulta) bude osobní údaje studenta zpracovávat po dobu související s 
uvedeným účelem, pokud tento souhlas dříve neodvolá.  

3. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Student může dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to 
prostřednictvím zaslání emailu na adresu VFU Brno: vfu@vfu.cz nebo na adresu pověřence: 
poverenec@vfu.cz.  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování 
osobních údajů, které VFU Brno zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.  

4. Osoby s přístupem k osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup VFU Brno (příslušná fakulta) a její zaměstnanci. Pouze 
pokud budou údaje studentem poskytnuty např. pro účely propagace vzdělávacích a odborných 
aktivit VFU Brno (příslušné fakulty) apod., bude mít k údajům přístup široká veřejnost.  

5. Kontaktní údaje správce
Student může VFU Brno (příslušnou fakultu) kontaktovat na emailu: vfu@vfu.cz, či písemně na adrese 
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno. VFU Brno (příslušná fakulta) je oprávněna požadovat prokázání 
totožnosti studenta za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k jeho osobním údajům.  



6. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Pověřence pro ochranu osobních údajů VFU Brno může student kontaktovat na 
adrese: poverenec@vfu.cz  

7. Práva studenta související s ochranou osobních údajů
Student má právo, aniž by mu hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, kdykoliv odvolat svůj souhlas, 
opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti 
zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, a to 
oznámením pověřenci na adresu vurmovaj@vfu.cz. Dále má právo být informován o porušení 
zabezpečení osobních údajů, jejich výmazu a máte další práva stanovená v Nařízení GDPR. 

Student má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jestliže je správce 
zpracovává pro jiný než uvedený účel, např. přímý marketing. Námitku je nutné podat správci. V 
případě, že student vznese námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní 
údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami studenta nebo pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR. 

Student může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování svých osobních údajů nebo neplnění 
povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro 
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

10. Povinnost poskytnout osobní údaje/následky neposkytnutí osobních
údajů
Udělení souhlasu studenta s poskytnutím osobních údajů pro účel uvedený v bodě 2, tj. jiný účel než 
je účel spojený se vzdělávací činností, je dobrovolné a záleží zcela na uvážení studenta, zda chce, aby 
VFU Brno (příslušná fakulta) po ukončení studia evidovala a zveřejňovala v dokumentačních 
materiálech údaj o tom, že na VFU Brno (příslušné fakultě) studoval, či nikoliv. 

V Brně dne: 3.9.2018 


